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 טנרטעאל רבחלש ,תבשח םויה דע סא
 ...רקי קסע הו ,דרשמב םיבשחמה לכ תא

 .ךתוא עיתפנ יתפנ ונחנא
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 דיתעה לע כשוח התא םא
 ךומכ בשוחש תרש הנה
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 .הלוב תופאלוב חחש .להה םרטמאמ ונתטעאה ומר
 רוש ואו תדו לו טרטזא קצר מזורז חמקמ הרש
 .היוטרט קנסר חרועקחה חחבחל םפא חמ זא הרוקחה
 חכל לכ רג לב ,םלא ,שרר לכל  .םקסוה ונתטוא
 .החש להו טירצפומע טידטכובו חוכוב טפהטהלו הז
 .ןתב וא בטתמה ךרד - שורפאה קפסה רבחה חטצואב
 , ,אדו תדע להו םרעמאוה ופתועאה מרט חא וקרב
 ההדחה תכאה אה םלוכל ףחשמה ןרסחה ינו טונטב
 .הכרעוה חא טקפודש רקיעה וחפכא י8ל לבא ,רקה רש
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 יראויבה גאבה | הובחכ רווה טרעק וכ אבו שרח ד
 ,הרב ןדדאה עדחב ויפה החבושו

 דרפקלאה ראדה ןוב לא ומה |
 .תבוה הבחכל קו סרק אבו ופכרע

 רבם קר אל ןחא אורקל ןועפש וא - רחב
 בו שרטו טבטתחב הקטע תבחכה וטרמחה
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 הכיפהמ איהש הלעפה תכרעמ
 | .יבא לת ,המרונפןד ןולמ ,ל9 יאמב 31 'ב סוי
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 תונומתה ךוחל שולגל







 יורטקלאה דאודה ןומוי ויו
 תידבוובו רארועיב ןוושארה .
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 .קיפ סיקטסה עצב תא רודס



 והיוו לופיט לע לוכה
 גראב םיכמסמ



 :ןופ-אלפ תשרב קר
 !תירבעב תובותכ תועדוה

 .ךלש ןופ-אלפה גצ לע תובותכ תועדוה .טסקט-אלפ


